
ZARZĄDZENIE NR 14t.!014 
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 

Z ONIA3Q GRUDNIA 2014 r. 

W BptllWU! umorwnia o.alBioollci. pienięi.oych Miasta 

NA pW"U\w,e Hl. 30 ust . 1 ust~W}' ~ ,lulU 8 murCl\ 1000 r. o dl,mO • .,\dzie 
gminnym (Dz. U. z 20ł3 r . poz. 59·1 z )l&/.n. zm) orll 7. § \! ust. 1 pkt. 3. list <I i § ·1 ust. l 
pkt. 1 Uchwaly Nr XLVlJf309t20iO Hi,d)' Miejskiej w Makowie i\lazowiec~lm z dnia 
30czerwca 2010 r. w "praWIC szczegółowych ,"""ad. "J>OI'Obu , trybu udzielania ulg w 

splacie nalcinoŚl .. i picni~inyd\ mających charakter cywilnoprawn)'. warunków 
dopuszczalności pomocy pubhcznej w przypad~ach. w których ulga s tan",,"Ć będZIe 

110m"" publiczną, OfllZ wskazunI" o~"nu h,b osób uprawnionych do lIdzieluniu tych ulg, 
·.arU\dza się. CO nMtęp llje: 

§ I. 

Umanu si~ Z urzędu należno$c i pIe niężne wobec PAnll Andl7.eja Oytrych 
Z tylldu czynszu najmu garażu w wysokolici 

4 13.57 zI (810wnie: cztcry$la trzynll$cie złotych 57/1 (0) z uw~gi. nA fakt że pQ!!tępowllnie 
eg'l.) k"cyjn~ okazało aię nicakutecznc. 

§ 2. 

U Inarza się odsetki z.a zwłok", od wy;i.ej ulllol"7.0lIej lIalc7,no8ci Plctuęznej. 

§ 3. 

Wykoname zar.r:ąd""nia IWWierLll alę Skarbnikowi Miagta. 

ZllrZl\.dzenie wchodzi wżycic z dniem podpisonia . 

Bur iBar Miuta 



UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. ust. 4 Uchwaly Nr XLVII/309/2010 Rady Miejskiej w Malwwie 
Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczególowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w splacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną, oraz wskazania Ot'ganu lub osób uprawnionych do udzielania 
tych ulg, z urzędu można umorzyć wierzytelności co do których zachodzi uzasadnione 
przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się 
nieskuteczne. 

Postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec Pana Andrzeja Dytrych na 
podstawie Nakazu zapłaty w postępowaniu upomlllawczym Sądu Rejonowego 
IV Przasnyszu I Wydział Cywilny, zaopatrzony IV klauzulę wykonalności z dnia 
20.06.2012 r.. zostało umorzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 
w Przasnyszu w dniu 28 czerwca 2013 r. Kolejny raz wszczęte postępowanie egzekucyjne 
rodzi duże przypuszczenie, że również zostanie umorzone przez komornika wobec 
stwierdzenia bezskuteczności egzekucji l obciąży miasto kolejnymi kosztami 
postępowania egzekucyjnego. 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. ust. 4 Uchwaly Nr XLVII/309/201O Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczególowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w splacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach. w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną, oraz wskazania Ot'ganu lub osób uprawnionych do udzielania 
tych ulg, z urzędu można umorzyć wierzytelności co do których zachodzi uzasadnione 
przypuszczenie, że w postępowa niu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucj i tej na leżności lub postępowanie egzekucyjne okazało się 
nieskuteczne. 

Postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec Pana Anclrzeja Oytrych na 
podstawie Nakazu zapłaty w postępowaniu upommawczym Sądu Rejonowego 
IV Przasnyszu I Wydział Cywilny, zaopatrzony IV klauzulę wykonalności z dnia 
20.06.2012 r., zostało umOt'zone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 
w Przasnyszu w dniu 28 czerwca 2013 r. Kolejny raz wszczęte postępowanie egzekucyjne 
rodzi duże przypuszczenie, że 

stwierdzenia bezskuteczności 

postępowania egzekucyjnego. 

również zostanie umorzone przez komornika wobec 
egzekucji l obciąży miasto kolejnymi kosztami 




